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 A.1 Pokyny pre uchádzačov 

   
Časť I. 

 Všeobecné informácie 
   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
  

Názov organizácie: Dominikánsky konvent 
Adresa organizácie: Mäsiarska 6, 040 01 Košice  
IČO: 17084521 

DIČ: 2020753548 

Kontaktná osoba: Ing.Slavomír Hovanec 
Telefón: +421 904 738 102 
E-mail: ekonomop@gmail.com 

  
2. Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: Teleskopické hľadisko Veritas 
2.2 Číselný kód pre hlavný predmet zákazky (CPV):  39111200-9 Divadelné sedadlá     
2.3 Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je kúpa teleskopického hľadiska do priestorov kultúrno-spoločenskej sály 
Veritas, vrátane jeho montáže a dopravy na adresu: Dominikánske námestie Košice, kultúrno-
spoločenské centrum Veritas.  
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v  časti B.1 Opis predmetu zákazky. 

          2.4. Predpokladaná hodnota zákazky: 95 468 EUR bez DPH 
          2.5. V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná  
          hodnota zákazky s DPH určená verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  
          takúto ponuku neprijať. 
 
3. Rozdelenie predmetu zákazky  

Predmet zákazky je rozdelený na časti : nie.  
  
4. Variantné riešenie      

4.1  Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 
4.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, na túto ponuku sa nebude prihliadať a takéto 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk. 
  

5. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia              
5.1 Miesto dodania predmetu zákazky:  Košice, Mäsiarska 6, Dominikánsky konvent – Kultúrno-
spoločenské centrum Veritas 
5.2 Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu 
zákazky sú  4  mesiace od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.. 
  

6. Zdroj finančných prostriedkov 
           6.1 Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu 
           SR. 
 
7. Zmluva           

7.1 Výsledkom tohto verejného obstarávania bude Kúpna zmluva v zmysle § 409 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je 
uvedené v Zmluve ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. Uchádzač je povinný akceptovať 
znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.  
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7.3 Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu tak, ako  je uvedené v Kúpnej 
zmluve.  
  

8. Lehota viazanosti ponuky  
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk 
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej 
verejným obstarávateľom. 
8.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.3.2022. 

 
Časť II. 

 Dorozumievanie a vysvetľovanie  
  

9.  Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
9.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v 
tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu: 
ekonomop@gmail.com. 
9.2. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení budú záujemcom prístupné bezodplatne, 
neobmedzene, úplným a priamym prístupom na  www.dominikani.sk.  
9.3. Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku 
a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom ekonomop@gmail.com 
9.4. Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment uloženia elektronickej 
zásielky v elektronickej schránke jej adresáta.  
9.5 Ak záujemca alebo uchádzač zašle v odôvodnených prípadoch informáciu iným spôsobom ako 
e-mailom na e-mailovú adresu: ekonomop@gmail.com napr. kuriérom alebo poštou, rozhodujúci je 
dátum a čas doručenia takejto informácie  verejnému obstarávateľovi. 
  

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
10.1 Záujemca môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, 
informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie. 
10.2 Požiadavku záujemcu o vysvetlenie je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi e-mailom 
na adresu: ekonomop@gmail.com 
10.3 Vysvetlenie každej žiadosti o vysvetlenie sa oznámi bezodkladne, s prihliadnutím na 
primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia, všetkým záujemcom, ktorým verejný 
obstarávateľ poskytol súťažné podklady  najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 
  

11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
          11.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa odporúča.  Obhliadka miesta realizácie  

predmetu zákazky sa uskutoční individuálne. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom  
obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky tak, aby si overili a získali dodatočné nevyhnutné  
informácie, ktoré budú potrebovať pre adekvátnu prípravu  a spracovanie ponuky.  

          11.2 Účasť na obhliadke záujemcovia nahlásia kontaktnej osobe minimálne 2 pracovné dni vopred  
          a to prostredníctvom  emailu: ekonomop@gmail.com,  s označením – Žiadosť o obhliadku.  
          11.3 Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu  
          uchádzača.  
 

  
Časť III. 

Príprava ponuky  
  

12. Vyhotovenie ponuky 
12.1 Ponuka sa predkladá v písomnej forme.  

mailto:ekonomop@gmail.com
mailto:ekonomop@gmail.com
mailto:ekonomop@gmail.com
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12.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie 
dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v nasledujúcich 
prípadoch: uchádzač sa stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní; verejný obstarávateľ bude 
mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov. 
12.3 Predložené dokumenty a doklady  musia zodpovedať pôvodnému dokladu tak, aby verejný 
obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a 
požiadaviek na ponuku.   
  

13. Jazyk ponuky 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka.   
  

14. Zábezpeka ponuky 
14.1. Zábezpeka sa nevyžaduje 
 
    

Časť IV. 
Obsah ponuky  

  
15. Obsah ponuky 

15.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku vyhotovenú podľa bodu 12 týchto súťažných 
podkladov, ktorá musí obsahovať: 
 

P.č. Požiadavka na ponuku 

1.  
V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo 
člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre 
zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch 

2.  

Identifikačné údaje uchádzača s uvedením minimálne názov a adresa/sídlo uchádzača, IČO, 
osoba oprávnená konať v mene uchádzača, meno kontaktnej osoby, jej telefónne číslo a 
emailová adresa s údajmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet  
zákazky podľa týchto súťažných podkladov. 

3.  

Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované  v časti A.2 týchto súťažných 
podkladov. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky 
účasti v zmysle § 32 ods. 1 e/ ZVO, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený 
použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Splnenie 
podmienky účasti týkajúce sa Osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 f/ ZVO preukazuje 
Čestným  vyhlásením /vzor v prílohe týchto súťažných podkladov/..  

4.  
Referenciu v originálnom vyhotovení, resp. v osvedčenej kópii originálu, prostredníctvom 
ktorej uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, požadovanej 
v časti A.2 týchto súťažných podkladov,  v zmysle § 34 ods. 1 písm. a/.  

5. 

Vzorky, opisy alebo fotografie, videonahrávky, certifikáty, technické špecifikácie alebo  
technické  normy, skúšobné protokoly, vyhlásenia o zhode alebo osvedčenia vydané orgánmi 
posudzovania zhody, výpočty,  schémy, technické výkresy, a pod. ako dôkaz, že tovar 
zodpovedá Opisu predmetu zákazky uvedenému v bode B.1 týchto súťažných podkladov 
a podmienkam  účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m/ ZVO, uvedeným  v časti A.2 týchto 
súťažných podkladov. 
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P.č. Požiadavka na ponuku 

6. Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk /vzor v prílohe týchto súťažných podkladov/. 

7. 

Kúpna zmluva s vyplnenými identifikačnými údajmi uchádzača podpísaná štatutárnym 
orgánom alebo  osobou, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnená zmluvu podpísať spolu so 
splnomocnením takúto zmluvu podpísať, v originálnom vyhotovení s osvedčeným podpisom 
štatutárneho zástupcu vo dvoch rovnopisoch. Kúpna zmluva musí obsahovať aj  Prílohu č.1  
Technický list /podľa priloženého vzoru/  a Prílohu č.2 – Opis predmetu zákazky /podľa bodu 
B.1  týchto súťažných podkladov.   

7.  
Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora uchádzača a 
jeho subdodávateľov/ak relevantné/. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) 

8.  

Zoznam subdodávateľov s uvedením navrhovaných subdodávateľov (obchodný názov, sídlo, 
IČO), predmety subdodávok (časť predmetu zákazky, ktorú má uchádzač v úmysle zadať 
subdodávateľom) a s uvedením podielu zákazky (vyjadrený v percentuálnych aj absolútnych 
hodnotách). Zoznam subdodávateľov predloží aj uchádzač, ktorý nemá v úmysle využiť 
subdodávateľov s tým, že to uvedie v predmetnom doklade. Navrhovaní subdodávatelia 
musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a je potrebné, aby u nich 
neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)  ZVO; oprávnenie dodávať tovar  
alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú  má 
subdodávateľ plniť. ( Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) 

9.  
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nie je v konflikte záujmov. (Vzor sa nachádza v časti 
Vzory dokumentov týchto SP)  

10.  
Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov (Vzor sa nachádza v časti Vzory 
dokumentov týchto SP).  

11.  

Písomné vyhlásenie uchádzača o tom, že: a/ bez výhrad súhlasí s podmienkami verejného 
obstarávania, určenými v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch, poskytnutých 
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, b/ všetky údaje a doklady uvedené 
v ponuke sú pravdivé a úplné, c/ bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, ako 
je uvedená v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a že sa oboznámil s 
predmetnými zmluvnými podmienkami. .  

 
   

Časť V. 
 Predkladanie ponuky  

  
16. Náklady na ponuku 

16.1  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

   
17. Označenie ponuky 

17.1.  Obálka s ponukou sa označi:  „VO Teleskopické hľadisko“ – NEOTVÁRAŤ! 
  

18. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
18.1.  Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil nasledovne: do: 10.11.2021 do 
16:30 hod. 
18.2.  Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu 
Dominikánsky konvent, Mäsiarska 6, 040 01  Košice. 
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Časť VI. 

 Vyhodnotenie ponuky  
  

19. Otváranie ponúk  
19.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 11.11.2021 o 10:00 hod. 
19.2.  Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa. 
  

20. Preskúmanie a hodnotenie ponúk 
20.1.  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

20.1.1 obsahujú náležitosti ponuky uvedené v bode 15. tejto časti súťažných podkladov, 
20.1.2 zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedeným  
v týchto súťažných podkladoch. 

20.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v týchto 
súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
20.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 
20.1. a 20.2. tejto časti súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. 
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  
20.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu v zmysle 
§ 40 ods. 6 písm. f)  ZVO 

.   
21. Vyhodnocovanie ponúk 

21.1.  Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky obsiahnutý v  týchto súťažných podkladoch, obsahuje všetky požadované 
náležitosti ponuky a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 
týmito dokumentmi. Ponuky nezodpovedajúce týmto požiadavkám budú z súťaže vylúčené. 
21.2.  Verejný obstarávateľ vylúči zo súťaže ponuku, ak nebudú splnené všetky požiadavky na 
predmet zákazky uvedené v  týchto súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči zo súťaže 
ponuku ak technické parametre – rozmery, výkonnostné a funkčné charakteristiky uvádzané v 
ponuke budú nižšie resp. horšie ako ich verejný obstarávateľ požaduje v týchto súťažných 
podkladoch, ak navrhnuté riešenie v ponuke nebude zabezpečovať požadované funkcie alebo ak 
nebude obsahovať požadované technické prvky alebo ak v ponuke nebude preukazne 
dokumentáciou doložené zabezpečenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa. 
21.3. Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Vysvetlením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v 
písaní a počítaní. 
21.4. Ak uchádzač na žiadosť Verejného obstarávateľa nedoručí vysvetlenie v lehote dvoch 
pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak Verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, 
predložené vysvetlenie nebude v súlade s požiadavkou Verejného obstarávateľa, bude ponuka 
uchádzača z verejného obstarávania vylúčená. 
21.5. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia 
21.6.  Poradie ponúk, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli v procese vyhodnocovania 
ponúk zo súťaže vylúčené, bude určené  na základe pravidla určeného v  časti „A. 3 Kritériá 
hodnotenia“. 
V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda celkovej ponukovej ceny) rozhoduje o 
umiestnení (poradí) uchádzačov „pomocné vyhodnocovacie kritérium“, a to: najvyššia hodnota 
celkovej zvukovej izolácie tribúnovej podlahy  v dB.    
   

Časť VII. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní  

  
22. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
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22.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní 
na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Verejný obstarávateľ a zodpovedné 
osoby obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať 
alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím 
osobám. 
22.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o 
verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi 
(zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, atď.). 
22.3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a 
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a 
ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ako 
obchodné tajomstvo uchádzač nemôže označiť údaje, ktoré sú návrhmi na plnenie kritérií. 
  

Časť VIII. 
 Prijatie ponuky  

  
23. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 
ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný 
obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že 
neuspeli, s uvedením dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, 
ako aj informácie o návrhu na plnenie kritéria.  
 

24. Uzavretie zmluvy 
           24.1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným  uchádzačom až po schválení  procesu 
           verejného obstarávania poskytovateľom grantu na realizáciu projektu, ku ktorému sa toto verejné 
           obstarávanie vzťahuje. 

24.2. Verejný obstarávateľ  písomne vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. 
24.3 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote 
viazanosti ponúk. 
24.4 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom.. 
24.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") a nie je 
zapísaný v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS. 

  
25. Ďalšie informácie 

25.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, :ak 
poskytovateľ grantu neschváli proces a/alebo postup tohto verejného obstarávania. 
25.2.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o 
tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov. 
25.3. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
25.4. Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou 
v tomto verejnom obstarávaní. 
25.5. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, 
termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú 
popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní 
riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
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25.6  Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje pravidlá pre 
využívanie subdodávateľov nasledovne:  

25.6.1 uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.  
25.6.2 navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia, podmienky účasti odbornej a technickej spôsobilosti a neexistovali u neho 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona; oprávnenie dodávať tovar  alebo 
poskytovať službu a podmienky účasti odbornej a technickej spôsobilosti sa preukazuje 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 
25.6.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 25.6.2 
verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie.  
25.6.4 Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 
25.6.5 Nový subdodávateľ je povinný spĺňať podmienky účasti podľa bodu 25.6.2 

25.7  V súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby 
úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
25.8  Pravidlá pre zmenu subdodávateľov sú uvedené v návrhu zmluvy . 
25.9 Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať len za účelom účasti 
uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a plnenia si zákonných povinností s tým 
súvisiacimi a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi 
EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. 
Spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom sa vykonáva počas trvania vyhlásenej 
súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
A.2 Podmienky účasti 
 
 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
 
1. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
 prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 
 
2. Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou  
 konať za uchádzača. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať 
 nemusí. 
.   
 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona  

Osobné postavenie 

 
1. Podľa § 32 ods. 1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon alebo ZVO) sa verejného 

 obstarávania  môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

 postavenia zadefinované v  § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:, a to:. 

 
podľa bodu e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, 
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podľa bodu f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 

 
2.  V prípade, ak niektorú časť predmetu plnenia bude plniť subdodávateľ, uchádzač je povinný 

preukázať, že subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa podľa § 32 ods. 1 body  e/,  f/. 

Podmienky účasti týkajúce sa finančnej a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa 
§ 33 zákona: Finančné a ekonomické postavenie 

 
Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 33 zákona sa nevyžaduje. 
 

Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich 

preukázanie podľa § 34 Technická a odborná spôsobilosť 

 
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti: 
 
(1) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona:, ktoré preukazuje zoznamom uskutočnených dodávok tovaru za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt 
uskutočnenia dodávky. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní predmetu 
zákazky a zhodnotení plnenia predmetu zákazky podľa obchodných podmienok.   

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (1) – podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona: 
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených dodávok tovaru rovnakého alebo podobného predmetu  v 
závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky  Uchádzač preukáže, že za predchádzajúce tri roky 
od vyhlásenia verejného obstarávania  zrealizoval aspoň jednu zákazku obdobného charakteru, t.j.  
dodávka a montáž teleskopického hľadiska s čalúnenými sedačkami do priestorov divadla, kina alebo 
kultúrno-spoločenskej sály, ktoré slúžia na prezentáciu divadelných, koncertných a obdobných 
umeleckých formátov, pričom hodnota plnenia referenčnej zákazky bola min. 90 000 EUR bez DPH. 
V prípade, ak cena bude uvedená v inej mene, uchádzač je povinný predložiť prepočet tejto meny do 
EUR v čase dodania predmetu zákazky pomocou kurzu NBS, a to podľa odovzdávacieho protokolu, 
potvrdeného kupujúcim.      
Uchádzač predloží minimálne  jednu referenciu/ potvrdenie o uspokojivom dodaní teleskopického 
hľadiska s divadelnými sedadlami, v minimálnej hodnote 90.000,00 EUR bez DPH  za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.  
 
Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami o uspokojivom vykonaní dodaní tovaru a zhodnotení 
plnenia podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ  v zmysle § 12 ZVO. Pokiaľ bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení, ktorý potvrdí odberateľ musí obsahovať: 
názov obchodného mena Úspešný uchádzač/predávajúci, 
sídlo a adresa podnikania Úspešný uchádzač/predávajúci, 
názov obchodného mena kupujúceho, 
sídlo a adresa podnikania kupujúceho, 
stručný opis rozsahu predmetu zmluvy, 
celková skutočnú cenu v EUR (s DPH) za požadované referenčné obdobie/ resp. prepočítaná na EUR, 
termín dodávky tovaru, 
miesta dodávky, 
vyjadrenia kupujúceho, že tovar bol dodaný v súlade so zmluvou a požadovanej kvalite, 
potvrdenie kupujúceho - podpis štatutárneho zástupcu kupujúceho s pripojeným odtlačkom pečiatky. 
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Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v Evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak 
takéto referencie existujú. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť referencie/potvrdenia o uspokojivom dodaní tovaru u 
kupujúceho.  
 
Odôvodnenie primeranosti: 
Verejný obstarávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu s dodávateľom, ktorý vie preukázať skúsenosti s 
plnením rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky. Uvedením realizovanej dodávky 
tovaru/výrobku si môže verejný obstarávateľ overiť plnenie záväzkov dodávateľa riadne a včas ako aj 
kvalitu jeho vyhotovenia. Dodávka a montáž teleskopického hľadiska s divadelnými kreslami v priestoroch 
národnej  kultúrnej pamiatky /“NKP“/ vyžaduje vysokú profesionalitu a veľkú skúsenosť, nakoľko 
nekvalitný tovar  a neodborná montáž by mohla ohroziť aj samotnú  NKP vysokej finančnej ale najmä 
historickej hodnoty a viesť aj k ohrozeniu života a zdravia osôb, ktoré budú kultúrno-spoločenské centrum 
Veritas navštevovať. 
Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu 
a charakteristike predmetu zákazky, pričom hodnota požadovanej referencie nepresahuje výšku PHZ. 
 

(2) Podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona , ktoré preukazuje technickou dokumentáciou, vzorkami, 
opismi alebo fotografiami výrobku ako celku, resp. jednotlivých komponentov výrobku, resp. 
materiálov, z ktorých je dodávaný tovar vyrobený; certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne 
identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo  technické normy vzťahujúce sa na 
tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať 
zhodu, resp. vydávať potvrdenia o vykonaných testoch, o posudzovaní zhody výrobku a/alebo 
sprístupňovaním výrobku na trh.  

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (2) – podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona: 
Uchádzač predloží:  
 

a/ Technický výkres, príp. schému riešenia tribúny, a to: čelný pohľad/ pôdorys a  bočný rez, kde 
budú uvedené požadované rozmery tribúny vrátane  požadovaných rozmerov a usporiadania stupňov 
tribúny a schodiska s popisom/nákresom prechodu na balkón; 
b/Technický výkres, príp. schému tribúny v zloženom stave, vo vymedzenom priestore pod balkónom 
kultúrnej sály, vrátane nákresu, alebo inej vhodnej vizualizácie na prezentáciu spôsobu ukotvenia 
v tomto priestore; 
c/Technický výkres, príp. schému tribúny alebo iný vhodný obrazový materiál, príp. videonahrávku, 
na preukázanie pohybu tribúny bez vodiacich líšt na podlahe;   
d/ Schému, príp. nákres alebo iná vhodná vizualizácia  bočného odnímateľného kovového zábradlia   
e/ Technický výkres, technický/materiálový popis, vizualizácia alebo vzorku koliesok umožňujúcich 
pohyb konštrukcie v podjazdoch tribún;    
f/ Technický list alebo ekvivalent LED osvetlenia schodiska s popisom funkčného využitia; 
g/ Videonahrávku alebo inú vhodnú prezentáciu spôsobu skladania tribúny a funkčný popis 
zariadenia vrátane popisu/zobrazenia stabilizačných prvkov tribúny v rozloženom stave; 
h/Technický list, vyhlásenie o zhode, resp. ekvivalent, preukazujúci, že motorizovaná časť tribúny je 
certifikovaná  CE v zmysle príslušných právnych noriem a schéma umiestnenia motora; 
i/ Technický list, alebo odborný popis preglejky na podesty, alebo vizualizácia, príp. vzorka. 
j/ Certifikát alebo Vyhlásenia o zhode konštrukcie tribúny s EN 1090-1, s EN 1090 – 2, s EN 1090 – 3, 
s EN 1991- 1 - 1; s EN 1993-1-1, s EN 10219-1, s EN 15048-1;         

 

k/ Vyhlásenie  o zhode s EN 730831 /Požiarna bezpečnosť stavieb – zhromažďovacie priestory/ na 
preukázanie požadovanej požiarnej odolnosti konštrukcie tribúny; 

 

l/ Technický list alebo ekvivalentný doklad preukazujúci, požadované technické parametre koberca 
podľa EN 1307 /záťažová trieda/, podľa EN 13 501 – 1/odolnosť koberca proti ohňu/, podľa EN ISO 
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105 –X12 /metóda určovania odolnosti koberca voči treniu/ a podľa ISO 140 – 8 /metóda merania 
zvukovej izolácie/; 

 

m/ Vzorkovník farieb koberca;  
 

n/ Certifikát, odborný posudok meraní, resp. výpočtov, alebo technické listy na preukázanie 
požadovaných zvukovo-izolačných vlastností podlahy teleskopickej tribúny; 

 

o/  Fotodokumentáciu, obrazovú vizualizáciu, schémy, videonahrávku a pod.  divadelných kresiel, 

vyhlásenie o zhode/parametroch podľa  EN 12 727.  Z predložených podkladov musí byť zrejmý aj 

spôsob skladania/rozkladania kresiel, vzor ich obrazu v rozloženom  stave a tiež aj vzor obrazu v jeho 

zloženom stave. V 3D vizualizácii  a technickom výkrese  alebo technickom liste musia byť 

vyznačené všetky  rozmery divadelného  kresla, vrátane  spôsobu  ich ukotvenia do čela stupňa 

tribúny; 

 

p/ Certifikát o posúdení  zvukovej pohltivosti neobsadených kresiel;       
 

r/ Technický list látky čalúnenia kresiel s uvedením oderu podľa MTD skúšky podľa EN ISO 12947– 2, 
hustoty látky, svetlostálosti podľa EN ISO 105 – B02 a odolnosti proti treniu podľa EN ISO 105-X12;   
 
s/ Vzorkovník farieb látky čalúnenia;  

 

t/ Technický list molitanu sedadla a technický list molitanu operadla s uvedením hustoty podľa EN 
ISO 845, tvrdosti molitanu pri stlačení na 40% podľa EN ISO 3386-1, pevnosti v ťahu podľa EN ISO 
1798 a na preukázanie zníženej odolnosti proti ohňu podľa skúšobnej metódy EN 1021-1, a/alebo 
1021-2.  
 
Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vyžaduje od uchádzača preukázanie disponovanie 
hodnovernými dokladmi, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy.  
 
Technickým normám uvedeným v medzinárodnej klasifikácii alebo európskym normám, zodpovedajú 
aj príslušné ekvivalenty týchto noriem, ktoré boli prevzaté do národnej legislatívy členského štátu, 
resp. ekvivalenty technických noriem, ktoré uvedené normy nahrádzajú.    
 
V prípade, ak niektorú časť predmetu plnenia bude plniť subdodávateľ, uchádzač je povinný 
preukázať, že subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa podľa § 34 ods. 1 bod m/  ku tej 
časti predmetu zákazky, ktorú bude subdodávkou plniť. 

 
Odôvodnenie primeranosti: 

 
Verejný obstarávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu s dodávateľom, ktorý vie preukázať kvalitu výrobku, 
ktorý mieni dodať. Uvedením zhody výrobku s príslušnými  techníckými  normami  uchádzač  preukáže, 
že výrobok bude  pri správnom používaní  a údržbe zodpovedať očakávaným  požiadavkám  verejného 
obstarávateľa uvedeným v opise predmetu zákazky a zodpovedať relevantným technickým predpisom. 
 
 A.3 Kritériá hodnotenia 
 

Kritériá hodnotenia ponúk 
 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t.j. najnižšia cena za celý predmet 

zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH   
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Pravidlá určenia kritéria ceny:  
 

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cenu je potrebné uvádzať v eurách bez DPH, výšku DPH a vrátane DPH.  

3. Cena sa bude fakturovať v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. 
Dojednaná cena sa môže v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny 
zákona meniť.  

4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie vo svojej ponuke  navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.  

5. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú 
cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.  

6. Ponuková cena musí obsahovať cenu za celý predmet plnenia. Ponuková  cena uchádzača musí  
       zahŕňať aj všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania t. j. aj vrátane dopravy do miesta 
dodania, montáž tovaru na mieste dodania, zaškolenie obsluhy, návod na použitie a statickú správu 
 
Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie 
úspešného uchádzača za platiteľa DPH v prípade, ak v čase predkladania ponuky nebol platiteľ DPH. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil cenu na predmet zákazky, ktorý bude 
zohľadňovať všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v časti „ B.1 OPIS PREDMETU 
ZÁKAZKY“ v týchto súťažných podkladoch.  

 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého Celková cena v eur s DPH určená spôsobom 
uvedeným v časti „ A.3 KRITÉRIÁ HODNOTENIA“ týchto súťažných podkladov bude najnižšia, t.j. vo 
vyhodnotení ponúk sa umiestnil na prvom mieste. Táto ponuka bude identifikovaná ako úspešná. Ostatné 
ponuky, ktorých Celková cena v euro s DPH určená spôsobom uvedeným v časti „A.3 KRITÉRIÁ 
HODNOTENIA“ týchto súťažných podkladov bude vyššia ako Celková cena úspešného uchádzača, budú 
identifikované ako neúspešné. 
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 B.1 Opis predmetu zákazky 
   
Predmetom zákazky  je dodávka  teleskopického hľadiska s divadelnými kreslami, ktoré by  flexibilitou 

svojho riešenia umožňovalo využívať priestory sály Veritasu na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, 

od filmových predstavení, cez divadelné a koncertné vystúpenia,  prednášky, diskusie, konferencie, až 

po spoločenské akcie  spojené s tancom a vystúpeniami s pohybovou aktivitou. 

 

Základom predmetu obstarávanie  je zasúvací systém hľadiska, zohľadňujúci históriu, geometriu aj 

nezmeniteľné architektonické, pamiatkové a technické danosti riešeného priestoru.   

Riešenie tribúny: Teleskopické hľadisko svojimi rozmermi a technickým riešením zodpovedá 
priestorovým podmienkam  kinosály a vytvára pohodlný a bezpečný priestor pre pohyb publika a pre 
sedenie. Zároveň v poskladanom stave sa bezpečne zmestí pod balkón s rozmermi d:8300 mm x 
š:2100 mm x v:2480 mm, s možnosťou ukotvenia v tomto priestore. Technické riešenie tribúny 
nevyžaduje vodiace lišty na podlahe a jej  pohyb je voči podlahe kinosály šetrný, čo umožňujú 
polyamidové kolieska s polyuretánovou bandážou v pojazdoch tribún. Konštrukcia je počas užívania 
a manipulácie bez rušivých zvukov. Teleskopická tribúna pozostáva z deviatich stupňov so 
schodiskom uprostred. Schodisko umožňuje bezpečný prechod z balkóna kinosály a na balkón a je 
podsvietené LED osvetlením so stmievaním. Tribúna poskytuje pre užívateľov vysoký bezpečnostný 
štandard.  Skladanie a rozkladanie tribúny umožňuje diaľkovo ovládateľný motor s minimálnymi 
nárokmi na personálnu obsluhu. Estetické aj bezpečnostné hľadisko tribúny v rozloženom stave je 
vyriešené javiskovým zamatom, s možnosťou výberu farby , ktorý prekrýva otvorený bočný priestor. 
Schody a jednotlivé stupne tribúny sú prekryté kvalitnou preglejkou. Podlaha teleskopickej tribúny má 
veľmi dobré  zvukovo-izolačné vlastnosti.   
 

Minimálna úroveň štandardov: rozmery tribúny v rozloženom stave sú: Šírka 8200 mm, dĺžka 8000 
mm /bez priestoru pre prvý rad otvorených kresiel/. Konštrukcia má 9 stupňov so schodiskom šírky 1,2 
m uprostred tribúny, ktorý umožňuje bezpečný prechod na balkón. Výška jedného stupňa je 260 mm, 
hĺbka stupňa: 1 000 mm. Rozmery tribúny v zloženom stave zodpovedajú  priestoru  pod balkónom, 
ktorý má šírku 8300 mm, hĺbku 2100 mm a výšku 2480 mm, čo umožňuje ukotvenie tribúny v tomto 
priestore. Pohyb tribúny nevyžaduje vodiace lišty na podlahe. Pohyb umožňujú polyamidové kolieska 
s polyuretánovou bandážou v pojazdoch tribún.  Tribúna disponuje kovovým bočným odnímateľným  
zábradlím s náterom, ktorý sa zhoduje s náterom konštrukcie tribúny.  Schodisko je podsvietené LED 
osvetlením so stmievaním. Motor má označenie CE. Najnižšia hodnota akustickej izolácie celej 
podlahy teleskopickej tribúny je 25 dB. 
 

Konštrukcia tribúny  je z kvalitnej ocele. Zodpovedá technickým normám predpísaným pre výrobcov 

oceľových konštrukcií a spĺňa zásady navrhovania a zaťaženia oceľových konštrukcií. Je povrchovo 

upravená kvalitným náterom, napr. práškový komaxit,  šedej farby. Konštrukcia tribúny je odolná proti 

požiaru.  

 

Minimálna úroveň štandardov: Konštrukcia  zodpovedá  platným technickým zásadám pre 

navrhovanie a zaťaženie oceľových konštrukcií.  Teleskopická tribúna je vyrobená z konštrukčnej 

ocele S235, alebo ocele ekvivalentnej kvality. Najnižšia požiarna odolnosť konštrukcie teleskopického 

hľadiska je R15.  

Koberec: Schody a jednotlivé stupne tribúny  sú pokryté  kvalitným záťažovým kobercom. 
Koberec  je odolný proti treniu, má vysokú triedu požiarnej odolnosti  a vysokú absorpciu zvuku. Je 
k dispozícii vo viacerých farebných variantoch. 
 
Minimálna úroveň štandardov: záťažová trieda  koberca je najmenej 32, trieda odolnosti koberca proti 
treniu je najmenej 3,  koberec má  len obmedzený príspevok k ohňu v kategórii Cfl S1 a hodnota jeho 
akustickej izolácie je najmenej 20 dB. K dispozícii je najmenej osem farieb kobercov príslušnej kvality.                                                                                                            
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Divadelné kreslá: Počet divadelných kresiel je 117. Konštrukcia kresiel je z kvalitného kovu a je 
povrchovo upravená napr. práškovým komaxitom vo farbe zhodnej  s farbou konštrukcie tribúny. 
Kreslá majú sklopné operadlá a drevené podrúčky  z masívu. Ukotvené sú do čela stupňa tribún. 
Kreslá sú osadené v deviatich radách tribúny po 13, a to po 7 kusov naľavo a po 6 kusov napravo /z 
pohľadu od javiska kinosály/. Sklápanie sedačiek je s minimálnymi až nulovými nárokmi na manuálnu 
činnosť obsluhujúceho personálu. Rozmery divadelných kresiel  vyhovujú konštrukčnému riešeniu 
tribúny. Osová vzdialenosť sedadiel je cca 525 mm, hĺbka otvoreného sedadla: 740 mm, hĺbka 
zavretého sedadla: 400 mm, výška sedenia: 450 mm, výška sedadla: 950 mm. Čalúnenie kresiel je 
z kvalitného, hustého, svetlostáleho a vysoko oderu odolného polyesterového materiálu, s možnosťou 
výberu z viacerých farieb, a to v niekoľkých farebných odtieňoch. Horľavosť materiál čalúnenia kresiel 
je znížená. Sedadlá aj operadlá sú vystlané molitanom so zníženou horľavosťou, s dlhou životnosťou 
s vysokým komfortom sedenia.  Kreslá sú významným  príspevkom ku skvalitneniu zvukovo-
izolačných vlastností kinosály. Jednotlivé rady kresiel a jednotlivé kreslá sú očíslované.    

 
Minimálna úroveň štandardov- počet kresiel: 117, rozmery kresiel cca: osová vzdialenosť sedadiel: 
525 mm, hĺbka otvoreného sedadla: 740 mm, hĺbka zavretého sedadla: 400 mm, výška sedenia: 450 
mm, výška sedadla: 950 mm. Kreslá sú ukotvené do čela stupňa tribún. Kreslá majú sklopné operadlá 
a drevené područky  z  masívu. Činiteľ zvukovej pohltivosti neobsadených kresiel je min. D. 

 
Odolnosť látky čalúnenia kresiel proti oderu podľa skúšky MTD Martindale je rovná alebo vyššia ako 
100 000 cyklov oderu;  
hustota látky čalúnenia  kresiel je najmenej  240 g/m2;  
svetlostálosť čalúnenia kresiel podľa svetelnej stupnice  je vyššia ako 4; 
najnižšia hodnota odolnosti proti treniu je 4. 
V ponuka sú najmenej  tri farby látky čalúnenia, pričom každá z nich má  min. štyri farebné odtiene.  

 
Hustota molitanu sedadla je v rozpätí od 51,0 kg/m3 do 60 kg/m3; tvrdosť pri stlačení na 40%  je 
v rozpätí od 5,3 do 6,7 kPa; pevnosť v ťahu je 85 – 95 kPa;  
Hustota molitanu operadla je v rozpätí od 41,0 kg/m3 do 49,0 kg/m3; tvrdosť pri stlačení na 40% je 
v rozpätí od 4,7 do 5,7 kPa; pevnosť v ťahu je 85 – 95 kPa; Molitany sedadla aj operadla majú  
zníženú horľavosť. 

 
Súčasťou dodávky tovaru sú aj: náklady na dopravu, montáž na mieste dodania,  zaškolenie 
obsluhujúceho personálu, návod na použitie a výpočtová statická správa. 
 
Výpočtová  statická  správa obsahuje: popis konštrukčného systému, údaje o akosti materiálu, údaje 
o zaťažení, výpočtové modely reakcie, deformácie, vnútornej sily, posudok prierezu z hľadiska 
pevnosti, posudok prierezu z hľadiska požiarnej odolnosti. 
Posudok je vypracovaný s využitím: 

- EN 1990 – zásady navrhovania konštrukcií 
- EN 1991-1- 1 Zaťaženie koštrukcií, časť 1-1, Vlastná tiaž a užitočné zaťaženie 
- EN 1991-1-2  Zaťaženie konštrukcií časť 1-2 Všeobecné zaťaženie – zaťaženie konštrukcií 

vystavených účinkom požiaru 
- EN 1993-1-1 – navrhovanie oceľových konštrukcií – časť 1-1 Všeobecné pravidlá a pravidlá pre 

pozemné stavby 
- EN 1993-1-1 – navrhovanie oceľových konštrukcií – časť 1-2 Všeobecné pravidlá – navrhovanie 

konštrukcií pre účinky požiaru 
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B.2  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí samostatný dokument Súťažných podkladov. 
 
2. Návrh Kúpnej zmluvy vrátane jej príloh musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym 
            orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 
            oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
 
3. Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho uchádzač 
            nedodrží a bude trvať na jeho zmenách, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Zmluva mus 
            byť vyhotovená v súlade so súťažnými podkladmi.  
 
4. Predávajúci je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v 
            Registri  partnerov verejného sektora , pokiaľ spĺňa podmienky na zápis v Registri partnerov 
            verejného sektora podľa osobitného predpisu.  Táto povinnosť sa týka aj subdodávateľov, 
            pokiaľ spĺňajú podmienky na zápis v Registri partnerov verejného sektora podľa osobitného 
 predpisu.  
 
5        Predávajúci je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje 

       o osobe/osobách oprávnenej/oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
       a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia najneskôr v čase uzavretia zmluvy v zmysle 
       § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
6. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
 a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)  zákona 
 v zmysle § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
7. Predávajúci je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s 
            novým   subdodávateľom predložiť Kupujúcemu aktualizovaný zoznam subdodávateľov 
          . Predávajúci zároveň predloží Kupujúcemu doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa 
            § 32 ods. 1 e/ a ods. 1 f/ zákona za tohto nového subdodávateľa a podmienky účasti týkajúce 
           sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. m/ a nesmú 
            u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)  zákona v zmysle § 41 ods. 1 
           písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaní subdodávatelia nebudú 
           spĺňať vyššie uvedené zákonné požiadavky, zo strany Kupujúceho nebude takýto návrh na 
           zmenu subdodávateľa akceptovaný. 
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VZORY  DOKUMENTOV PRE UCHÁDZAČA K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM  
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ZOZNAM  SUBDODÁVATEĽOV 

( čestné vyhlásenie k subdodávkam) 
 
Uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  
IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v  zákazke na na dodávku tovaru -  predmet zákazky: 
„TELESKOPICKÉ HĽADISKO VERITAS“ 
 

 nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená 

neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas 

plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov) 1 

 budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1 
1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 

..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH 
2. navrhovaní subdodávatelia2 

Obchodné meno Sídlo IČO Kontaktná osoba 

    

    

    

 
3. predmety subdodávok: 2 

Obchodné meno 
subdodávateľa 

Predmet subdodávky 
Výška subdodávky 

(v %) 
Výška subdodávky  

(v €) 

    

    

    
4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)   zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 
 

V ........................, dňa............................ 

     ................................................................................... 
                                                      meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nehodiace sa prečiarknite 

2 Použite koľkokrát je potrebné 

. 
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ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  O POVINNOSTI  ZÁPISU  DO  REGISTRA  PARTNEROV  VEREJNÉHO  
SEKTORA  UCHÁDZAČA  A JEHO  SUBDODÁVATEĽOV 
 

A. Čestné vyhlásenie za Predávajúceho: 

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že: 

 spĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a som 

povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.1 

 
 Nespĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie som 

povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.2 

 

B. Čestné vyhlásenie uchádzača za subdodávateľov: 

 

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že: 

 nasledovní navrhovaní subdodávatelia spĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a sú povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora: 

1. Obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa 

2.  

3. ....v prípade potreby doplniť ďalšie riadky... 

 
 ani jeden z navrhovaných subdodávateľov nespĺňa znaky partnera verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ani jeden nie je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora.  

 

V ..........................., dňa ............... 

          ………………………………… 

                Uchádzač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nehodiace sa prečiarknite 
2 Nehodiace sa prečiarknite 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU  KONFLIKTU ZÁUJMOV 

 
 

(...........obchodné meno, sídlo....................., IČO.....................  uchádzača], zastúpený [..........meno a 
priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača],  
 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní 

 
týmto čestne vyhlasujem, že 

 
v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním: 

 som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu 
nášho postavenia vo verejnom obstarávaní, 

 som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu s týmto verejným obstarávaním, 

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v 
priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a 
úplné informácie. 

 
 
V ..........................., dňa ............... 

 

 

          ………………………………… 

           Uchádzač 
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VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA  OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

 

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky: 

 

„Teleskopické hľadisko Veritas“ 

 

súhlasím s  evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia 
(EÚ)2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o 
ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním   a uchovaním osobných údajov 
uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces 
verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú 
kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky 
a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k 
cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po 
uplynutí 31.12.2028. 
 
 
 
V ..........................., dňa ............... 

         ………………………………… 

          Uchádzač 
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VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 
 

Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača ) 

 ............................................................................................. ...............................................................

...... 

týmto vyhlasuje, že: 

 bez výhrad súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky  
„Teleskopické hľadisko Veritas“,  ktoré sú určené v súťažných podkladoch  a v iných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, 

 je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy vrátane 
všetkých príloh zmluvy, 

 všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 
úplné, 

 jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie, 

 predkladá iba jednu ponuku, 

 nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 

 bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, ako je uvedená v časti B.2 
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a že sa oboznámil s predmetnými 
zmluvnými podmienkami 

 
 
 
 
 
 
V ..........................., dňa ............... 

 

          ………………………………… 

                             Uchádzač 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA  

K SPLNENIU PODMIENOK ÚČASTI 
 
 

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že: 

 

 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

 

 

.   

   

V ..........................., dňa ............... 

 

                    ………………………………… 

           Uchádzač 
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Obr. 1 – Pôdorys 

 

 

 

                                                                                                                             Obr. 2 – Bočný rez 
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Návrh 

KÚPNEJ ZMLUVY   
 

uzavretá v zmysle ustanovení § 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

Článok 1  

Zmluvné strany 

 

1.1.   Kupujúci:                  Dominikánsky konvent  

Sídlo:         Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, Slovensko 

   IČO:                           17084521 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Ing. Tomáš Jančiar- prior 

Bankové spojenie:      Tatrabanka, a.s.  

          IBAN:         SK.................... 

DIČ:                            2020753548 

IČ DPH:         SK 2020753548  

 

1.2.   Predávajúci:             ...................................... 

Sídlo:   ....................................... 

Registrácia:                        ....................................... 

Štatutárny zástupca: ....................................... 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: ..................................... 

IBAN:   ..................................... 

Zástupca vo veciach technických:  ........................ 

Tel.:   .......................... 

e-mail:   ........................... 

 

Táto zmluva sa uzatvára v rámci v rámci programu: „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne 

dedičstvo a kultúrna spolupráca“,  financovaného z Finančného mechanizmu  Európskeho 

hospodárskeho priestoru 2014-2021  a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

/ďalej „správca programu“/ 

 

 Článok 2 

 Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy, podľa pokynov kupujúceho a na 

základe technického riešenia dodávateľa /Príloha č. 1/, dodá kupujúcemu teleskopickú tribúnu 

so sklopnými divadelnými kreslami v počte 117 kusov /ďalej len „tovar“/. 
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Povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy podľa tejto zmluvy zahŕňa aj 

tieto plnenia:  

a/ doprava tovaru podľa čl. 4 tejto zmluvy 

b/ montáž tovaru podľa čl. 4 tejto zmluvy 

b/ zaškolenie obsluhy 

c/ dodanie návodu na použitie v slovenskom alebo českom jazyku 

b/ dodanie statického posudku 

 

/ďalej tiež ako „predmet plnenia“/ 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný predmet kúpy prevziať a zaplatiť za neho 

dohodnutú kúpnu cenu. 

 

Článok 3 

Tovar 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, druhu, kvalite a technickej 

špecifikácii podľa  tejto zmluvy a najmä podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 

2. Tovar musí spĺňať všetky požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, musí byť 

podporený všetkými atestami, prehláseniami o zhode a certifikátmi nutnými k jeho 

nerušenému a bezpečnému užívaniu. 

 

3. Predávajúci musí umožniť kupujúcemu obhliadku dodaného tovaru a overenie funkčnosti 

tovaru. 

 

4. Po overení funkčnosti tovaru, vykonaní montážnych prác bez vád a nedorobkov a kontrole 

dokladov súvisiacich s tovarom obidve zmluvné strany podpíšu odovzdávací protokol, pričom 

okamihom podpisu odovzdávacieho protokolu sa tovar považuje za riadne odovzdaný 

predávajúcim a prevzatý kupujúcim. 

 

5. Kupujúci nie je povinný prevziať tovar, ktorý trpí akýmikoľvek závadami, najmä ak nespĺňa 

niektorú požiadavku na tovar podľa tejto zmluvy alebo ak nebola dodaná úplná dokumentácia 

k tovaru podľa odst. 2 tohto článku alebo v prípade výskytu vád súvisiacich s montážou 

tovaru. 

 

6. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať tovar z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v odst. 1 

tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu plne funkčný tovar bez vád, 

spĺňajúci všetky vlastnosti špecifikované v tejto zmluve, a to v dodatočnej lehote 15 dní odo 

dňa, kedy kupujúci odmietol tovar prevziať. Za dodanie plne funkčného tovaru sa považuje aj 

vykonanie montáže tovaru bez vád a nedorobkov. 

 

7. Predávajúci je povinný kupujúcemu poskytovať bezplatný záručný servis po dobu dohodnutej 

záručnej doby v rozsahu Článku 8 tejto zmluvy. 
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8. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí sám alebo prostredníctvom svojich 

subdodávateľov kupujúcemu alebo tretím osobám pri plnení predmetu tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s ním. 

 

9. Predávajúci sa zaväzuje, že po celú dobu plnenia svojho záväzku z tejto zmluvy bude mať na 

vlastné náklady uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

tretím osobám vyplývajúcim z predmetu plnenia s limitom min. 90 000 EUR.    

 

10. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu pri podpise tejto zmluvy kópiu poistnej zmluvy 

na požadované poistenie podľa ods. 9 tohto článku, vrátane všetkých dodatkov a doklad 

o zaplatení poistného za bežné poistné obdobie.  

 

11. Ak predávajúci nepredloží požadované doklady podľa čl. 10 pri podpise tejto zmluvy, záväzok 

z tejto zmluvy nevznikne a predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu všetky náklady 

vzniknuté v súvislosti so zmarením účelu tejto zmluvy, tým nie je dotknuté právo kupujúceho 

na náhradu škody.  

 

Článok 4  

Termín a miesto plnenia 

 

Predávajúci je povinný kupujúcemu tovar dodať, vykonať montáž dodaného tovaru v objekte 

Dominikánskeho konventu, časť: Kultúrno-spoločenské centrum Veritas, Dominikánske námestie, 

Košice, na mieste, podľa pokynov kupujúceho a predmet plnenia odovzdať za podmienok tejto 

zmluvy do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, vrátane montáže tovaru na 

mieste plnenia.   

 

Článok 5 

Prechod práv k tovaru 

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom pripísania kúpnej ceny, dohodnutej 

v Článku 6 tejto zmluvy, na účet predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na 

kupujúceho okamihom podpisu odovzdávacieho protokolu v súlade s Článkom 3  ods. 4 tejto zmluvy. 

 

Článok 6 

Kúpna cena a spôsob jej úhrady 

 

1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“):  

 

Kúpna cena za predmet plnenia je dohodnutá takto: 

Predmet plnenia  bez DPH  ..................... eur 

DPH 20%                ..................... eur 
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Cena za predmet plnenia s DPH ......................eur 

 

2. Dohodnutou kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru, vrátane všetkých nákladov predávajúceho 

uvedených v odst. 1 Článku 2 tejto zmluvy ako predmet plnenia. 

 

3. Cena za predmet plnenia bez DPH uvedená v odst. 1 tohto článku je cenou najvyššie 

prípustnou a nie je možné ju navýšiť. 

  

Článok 7 

                                                                           Platobné podmienky 
 

1. Zálohy na platby nie sú dohodnuté. Faktúra bude vystavená po podpise odovzdávacieho 

protokolu v súlade s Čl. 3. odst.4 tejto zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu kúpnej ceny bude faktúra, ktorá bude mať náležitosti daňového 

dokladu podľa zákona o DPH a náležitosti stanovené ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi /ďalej len „faktúra“/. Okrem náležitostí stanovenými platnými právnymi predpismi 

pre daňový doklad bude predávajúci povinný vo faktúre uviesť aj tieto údaje:  

      a/ predmet kúpy s uvedením miesta plnenia 

      b/ označenie banky a číslo účtu, na ktorý musí byť zaplatené /ak je číslo účtu iné ako číslo 

ktoré 

      je uvedené v tejto zmluve, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu 

      informovať kupujúceho/ 

c/ lehotu splatnosti faktúry 

d/ označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, vrátane jej podpisu a kontaktného telefónu 

e/ prílohou vystavenej faktúry bude aj preberací protokol /Čl. 3 odst. 4 tejto zmluvy/ 

 

3. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

kupujúcemu. 

4. Doručenie faktúry sa vykoná prostredníctvom kuriéra alebo doporučenej poštovej zásielky. 

5. Kupujúci je oprávnený chybnú faktúru pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť druhej 

zmluvnej strane bez zaplatenia na opravu v týchto prípadoch: 

- Ak nebude faktúra obsahovať všetky povinné alebo dohodnuté náležitosti alebo bude 

chybne vyúčtovaná kúpna cena 

- Ak bude DPH vypočítaná v nesprávnej výške 

- Ak bude fakturované plnenie, ktoré nebolo fakticky urobené alebo dodané 

Vo vrátenej faktúre kupujúci vyznačí dôvod vrátenia. Predávajúci urobí opravu vystavením novej 

faktúry. Ak vráti kupujúci chybnú faktúru predávajúcemu, prestáva bežať pôvodná lehota 

splatnosti. Celá lehota splatnosti beží opäť odo dňa doručenia novo vystavenej faktúry 

kupujúcemu. Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu opravenú faktúru do 3 pracovných dní 

po doručení kupujúcim vrátenej faktúry. 

 

6. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu je splnená dňom odpísania príslušnej čiastky z účtu 

kupujúceho. 
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Článok 8 

Záručná doba, reklamácie a servis 

 

1. Predávajúci podpisom odovzdávacieho protokolu poskytuje kupujúcemu záruku za to, že tovar 

nebude  trpieť žiadnymi vadami, či už ide o vady materiálu, výrobné vady alebo vady zjavné 

alebo skryté alebo o vady právne či faktické, a že predmet plnenia bude plne zodpovedať jeho 

špecifikácii a vlastnostiam podľa tejto zmluvy a podľa  platných právnych predpisov. 

 

2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté: 

a/ poškodením tovaru treťou osobou 

b/ užívaním tovaru kupujúcim v rozpore s návodom na použitie 

 

3. Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na predmet plnenia v rozsahu tohto článku zmluvy 

v trvaní 36 mesiacov. 

Záručná doba začína bežať dňom nasledujúcim po dni odovzdania  a prevzatia tovaru v súlade 

s Článkom  3. ods. 4 tejto zmluvy. V prípade oznámenia vady tovaru kupujúcim záručná doba 

prestane plynúť  a začína opäť znovu plynúť odo dňa prevzatia opraveného reklamovaného 

tovaru kupujúcim. 

 

4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu tovaru, ktorá sa vyskytla v priebehu 

záručnej doby, bez zbytočného odkladu potom, keď kupujúci vadu zistí. Kupujúci vytkne 

vadu predmetu plnenia predávajúcemu najprv telefonicky. Ak predávajúci nebude na určenom 

telefónnom čísle kontaktný alebo nebude na telefonické vytknutie vady nijak reagovať, 

kupujúci zašle oznámenie o vade predmetu plnenia predávajúcemu prostredníctvom e-mailu 

alebo písomne prostredníctvom držiteľa poštovej licencie doporučene  na adresu sídla 

predávajúceho. 

 

5. Predávajúci je povinný odstrániť podstatnú vadu predmetu plnenia, ktorá bráni jeho užívaniu 

do 48  hodín od vytknutia vady kupujúcim. V prípade výskytu iných vád predmetu plnenia je 

predávajúci povinný tieto vady odstrániť najpozdejšie do 10 pracovných dní odo dňa jeho 

vytknutia kupujúcim. Ak bude vytknutá vada predmetu plnenia neopraviteľná, kupujúci je 

oprávnený požadovať výmenu vadného predmetu plnenia za bezvadný alebo zľavu z kúpnej 

ceny alebo odstúpiť od tejto zmluvy, a to podľa  svojho výberu. 

 

6. V prípade, že predávajúci neodstráni vady diela spôsobom a v termíne podľa Článku 8 ods. 5 

tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 

EUR , a to za: 

a/  každý začatý deň omeškania 

b/ každú, riadne neodstránenú vadu 

7. Ak predávajúci neodstráni vytknutú vadu predmetu plnenia v lehote uvedenej v ods. 5 tohto 

článku, má kupujúci právo poveriť  odstránením vady tretiu osobu alebo odstúpiť od zmluvy, 

okrem prípadov, ak sa zmluvné strany dohodnú  na inom spôsobe riešenia reklamácie. Tým 

nie sú dotknuté práva kupujúceho na zmluvnú pokutu. 
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8. V prípade, že predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že ním vytknutú vadu nepovažuje za 

záručnú vadu, je kupujúci oprávnený zabezpečiť posúdenie vady znalcom, na základe 

znaleckého posudku. 

Ak bude znaleckým posudkom zistené, že sa jedná o záručnú vadu, ponesie náklady na jeho 

vyhotovenie predávajúci, ktorý súčasne najneskôr do troch dní začne vadu odstraňovať. 

Ak podľa znaleckého posudku nepôjde o záručnú vadu, ponesie náklady na jeho vyhotovenie 

kupujúci. 

9. Predávajúci sa zaväzuje po dobu záruky /36 mesiacov/ vykonávať pravidelný a bezplatný 

servis tovaru  v polročných intervaloch. Servisom sa rozumie najmä kontrola  elektropohonu, 

revízia elektrozariadenia vzťahujúca sa k osvetleniu a prípadná výmena nefunkčných dielov. 

 

Článok 9 

Povinnosti predávajúceho 

 

1. Predávajúci je povinný:  

a/ informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvy, a to bez 

zbytočného odkladu, najneskôr  nasledujúci pracovný deň po tom, kedy príslušná skutočnosť 

nastala alebo predávajúci zistil, že by nastať mohla; 

 

b/ predávajúci vykonáva predmet zmluvy samostatne alebo prostredníctvom vopred písomne 

odsúhlaseného subdodávateľa s odbornou starostlivosťou a v zmysle obvyklých postupov.  

 

c/ ak predávajúci zadáva akýkoľvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsúhlasenému 

subdodávateľovi, za plnenie podľa tejto zmluvy zodpovedá tak, ako keby plnenie vykonával 

sám. 

 

d/ ak predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy zadávať určitý podiel plnenia zo zmluvy 

subdodávateľom, je povinný pri uzavretí tejto zmluvy predložiť kupujúcemu zoznam 

subdodávateľov, ktorý bude obsahovať minimálne vecný a cenový podiel plnenia zmluvy, 

ktorý má dodávateľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného 

subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu 

alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 

Taktiež poskytne údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno 

a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 

 

e/ zoznam schválených subdodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy. 

  

f/ ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene údajov o subdodávateľovi, predávajúci je 

povinný písomne oznámiť zmenu údajov kupujúcemu do piatich pracovných dní odo dňa kedy 

sa o takejto zmene dozvedel.  

 

g/ ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, predávajúci je povinný 

písomne oznámiť kupujúcemu zmenu subdodávateľa a predložiť aktuálny zoznam 

subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. 
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Uvedené platí aj v prípade rozšírenia počtu subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude 

obsahovať údaje v rozsahu podľa  bodu d/ tohto článku a ods.  Týmto ustanovením nie je 

dotknutá povinnosť predávajúceho podľa  bodu b/ tohto článku, a to vopred písomne požiadať 

o súhlas kupujúceho. 

 

h/ Predávajúci zodpovedá  za výber svojich subdodávateľov  a/alebo spolupracujúcich tretích 

osôb. 

 

i/ pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa  tejto zmluvy tretiu osobou, 

zodpovedá  akoby záväzok plnil sám.  

 

j/ zabezpečovať kompletný materiál a subdodávky v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže 

a písomne informovať kupujúceho o dodávkach, prácach a službách zabezpečovaných 

subdodávkami, a to vždy bezodkladne po uzavretí príslušnej zmluvy alebo vystavení 

objednávky. Písomná informácia podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať menovité 

uvedenie subdodávateľov, činnosti, ktoré budú vykonávať a musí byť doložená kópiami 

príslušných živnostenských alebo iných oprávnení subdodávateľov, nevyhnutných pre výkon 

tejto činnosti, ak nie sú tieto oprávnenia verejne dostupné.  Informačná povinnosť podľa tohto 

ustanovenia sa vzťahuje iba na subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na predmete plnenia. 

 

2. a/  Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády 

Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný 

mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný 

mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným 

orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov 

SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov 

súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, 

určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 

b/ Záväzok uvedený v bode a/ tohto ods. sa  vzťahuje aj na všetkých subdodávateľov 

predávajúceho, ktorí sa podieľajú na predmete plnenia. 

 

 

 

 

 

Článok 10 

Sankcie 

 

1. Kupujúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny za predmet 

plnenia bez DPH za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodá 

predmet plnenia včas, alebo od zmluvy odstúpi. 

2. V prípade omeškania so zaplatením ceny za predmet plnenia zmluvné strany dohodli 

zmluvný úrok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania. 
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3. V prípade nedodržania dohodnutého termínu na odstránenie vady reklamovanej v záručnej 

dobe je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za 

každú reklamovanú vadu a za každý omeškaný deň. 

4. V prípade ak predávajúci neumožní kontrolu podľa  Článku 9  ods. 2 bod a/  a bod b/ 

môže si kupujúci  nárokovať na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 EUR za každý 

deň omeškania po dni doručenia výzvy na plnenie tejto povinnosti.  

5. V prípade, ak záväzok dodať predmet plnenia zanikne pred jeho riadnym dodaním, 

nezaniká nárok na zmluvnú pokutu, ak dôvodom zániku záväzku dodať predmet zákazky 

je predchádzajúce porušenie zmluvnej povinnosti.   

6. Dohodnuté zmluvné pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinení a na tom, či 

a v akej výške vznikne druhej strane škoda. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty a úroku z omeškania nie je 

dotknuté právo na náhradu škody. Rovnako nie je dotknutá povinnosť riadne plniť 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovaná zmluvná pokuta môže byť jednostranne 

započítaná voči cene predmetu plnenia, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť. 

  

 

Článok 11 

  Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, ak 

    a/ podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť špecifikovanú nižšie alebo 

    b/ predávajúci bude v úpadku alebo s ním bude začaté insolvenčné konanie alebo bude v likvidácii 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných podmienok považujú: 

    a/ omeškanie kupujúceho s úhradou ceny predmetu plnenia, ktorá nebude uhradená ani do dvoch 

    mesiacov odo dňa písomného oznámenia omeškania platby predávajúceho kupujúcemu. 

    b/ omeškanie predávajúceho s pnením predmetu tejto zmluvy v termíne dohodnutom v tejto zmluve, 

ak 

    sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

    c/ omeškanie predávajúceho s odstránením reklamovanej vady podľa Článku 8 tejto zmluvy. 

    d/ opakovaný výskyt vád predmetu plnenia /najmä trojitý výskyt vady, pričom sa nemusí jednať o tú  

    istú vadu/. 

 

3. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane v súlade 

s touto zmluvou. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody alebo bezdôvodné 

obohatenie. 

4. Pre prípad odstúpenia od zmluvy z dôvodu uvedeného v ods. 2 písm. a/ tohto článku, je 

predávajúci oprávnený odmontovať a odviesť tovar z miesta plnenia na náklady kupujúceho. 

5. Pre prípad odstúpenia od zmluvy z dôvodu uvedeného  v odst. 2 písm. b/ tohto článku, sa táto 

zmluva ruší od začiatku, pokiaľ nemá čiastočné plnenie samo o sebe pre kupujúceho hospodársky 

význam. 
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6. Pre prípad odstúpenia od zmluvy z dôvodu uvedeného  v odst. 2 písm. c/ a d/ tohto článku, sa táto 

zmluva ruší s účinkami do budúcnosti. 

7. Pre prípad odstúpenia od zmluvy, sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v tomto prípade 

kupujúci uhradí predávajúcemu peňažnú čiastku vo výške zodpovedajúcej hodnote plnenia 

predmetu tejto zmluvy do odstúpenia od zmluvy, t.j. to, o čo sa kupujúci obohatil, a to iba za 

podmienky, že predmet plnenia alebo jeho časť do odstúpenia od zmluvy bol plnený riadne za 

podmienok tejto zmluvy  a má pre kupujúceho hospodársky význam. 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeniť alebo doplniť zmluvu môžu zmluvné strany iba formou písomných dodatkov, ktoré budú 

vzostupne číslované, výslovne prehlásené za dodatok tejto zmluvy a podpísané oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

2. Dodatok zmluvy musí byť pred podpísaním kupujúcim vopred schválený správcom programu. 

3.  Zmluva nadobúda  platnosť dňom podpisu druhej zmluvnej strany a účinnosť dňom jej 

zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu zverejní 

kupujúci po podpise zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva ako aj i všetky jej prípadné dodatky môžu 

byť zverejnené na webovom sídle správcu programu.   

5. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu,  podpísaných oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán, po jednom vyhotovení pre jednotlivé zmluvné strany.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že celá komunikácia súvisiaca s plnením predmetu tejto zmluvy bude 

prebiehať prostredníctvom e-mailov oprávnených osôb, pričom sa e-mailová správa považuje za 

doručenú vtedy, ak potvrdí oprávnená osoba druhej zmluvnej strany jej doručenie, osobným 

odovzdaním, prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na adresu sídla zmluvnej strany alebo 

kuriérom licencovanej doručovateľskej spoločnosti.  Pre prípad doručovania prostredníctvom 

pošty si zmluvné strany dohodli, že zásielka je druhej zmluvnej strane doručená piatym dňom odo 

dňa jej odoslania prvej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

7. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že skutočnosti uvedené v tejto zmluve nepovažujú z obchodné 

tajomstvo v zmysle § 504 občianskeho zákonníka, a súhlasia k ich využitiu a zverejneniu bez 

určenia akýchkoľvek podmienok.  

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali a že bola uzavretá po 

vzájomnom prejednaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle určite, vážne a zrozumiteľne, nie 

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že sa dohodli na  jej obsahu dohodli,  čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

10. Predávajúci výslovne súhlasí so spracovaním svojich údajov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. V súlade so zákonom č. 

18/2018 Z.z.  o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rad č.679/2016 /GDPR/, kupujúci bude spracovávať tieto údaje:  

- Meno a priezvisko štatutárneho orgánu, osôb oprávnených jednať vo veciach technických 

a zmluvných, e-maily a telefónne čísla. 
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- Tieto osobné údaje je nevyhnutné spracovať pre účely plnenia z tejto zmluvy. Tieto 

osobné údaje budú kupujúcim spracovávané po dobu 10 rokov v súlade  s povinnosťou 

uchovávať daňové doklady podľa zákona o DPH. 

 

Príloha č.1  Opis predmetu zákazky 

Príloha č.2. Technický list                   

Príloha č.3  Zoznam subdodávateľov 

 

 

V Košiciach, dňa.............................                                              V ........................ 

dňa............................... 

 

Za kupujúceho:                                                                                         Za predávajúceho: 
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Príloha č.1 Kúpnej zmluvy – Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky  je dodávka  teleskopického hľadiska s divadelnými kreslami, ktoré by  flexibilitou 

svojho riešenia umožňovalo využívať priestory sály Veritasu na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia,  

od filmových predstavení, cez divadelné a koncertné vystúpenia,  prednášky, diskusie, konferencie, až 

po spoločenské akcie  spojené s tancom a vystúpeniami s pohybovou aktivitou. 

 

Základom predmetu obstarávanie  je zasúvací systém hľadiska, zohľadňujúci históriu, geometriu aj 

nezmeniteľné architektonické, pamiatkové a technické danosti riešeného priestoru.   

Riešenie tribúny: Teleskopické hľadisko svojimi rozmermi a technickým riešením zodpovedá 
priestorovým podmienkam  kinosály a vytvára pohodlný a bezpečný priestor pre pohyb publika a pre 
sedenie. Zároveň v poskladanom stave sa bezpečne zmestí pod balkón s rozmermi d:8300 mm x 
š:2100 mm x v:2480 mm, s možnosťou ukotvenia v tomto priestore. Technické riešenie tribúny 
nevyžaduje vodiace lišty na podlahe a jej  pohyb je voči podlahe kinosály šetrný, čo umožňujú 
polyamidové kolieska s polyuretánovou bandážou v pojazdoch tribún. Konštrukcia je počas užívania 
a manipulácie bez rušivých zvukov. Teleskopická tribúna pozostáva z deviatich stupňov so 
schodiskom uprostred. Schodisko umožňuje bezpečný prechod z balkóna kinosály a na balkón a je 
podsvietené LED osvetlením so stmievaním. Tribúna poskytuje pre užívateľov vysoký bezpečnostný 
štandard.  Skladanie a rozkladanie tribúny umožňuje diaľkovo ovládateľný motor s minimálnymi 
nárokmi na personálnu obsluhu. Estetické aj bezpečnostné hľadisko tribúny v rozloženom stave je 
vyriešené javiskovým zamatom, s možnosťou výberu farby , ktorý prekrýva otvorený bočný priestor. 
Schody a jednotlivé stupne tribúny sú prekryté kvalitnou preglejkou. Podlaha teleskopickej tribúny má 
veľmi dobré  zvukovo-izolačné vlastnosti.   
 

Minimálna úroveň štandardov: rozmery tribúny v rozloženom stave sú: Šírka 8200 mm, dĺžka 8000 
mm /bez priestoru pre prvý rad otvorených kresiel/. Konštrukcia má 9 stupňov so schodiskom šírky 1,2 
m uprostred tribúny, ktorý umožňuje bezpečný prechod na balkón. Výška jedného stupňa je 260 mm, 
hĺbka stupňa: 1 000 mm. Rozmery tribúny v zloženom stave zodpovedajú  priestoru  pod balkónom, 
ktorý má šírku 8300 mm, hĺbku 2100 mm a výšku 2480 mm, čo umožňuje ukotvenie tribúny v tomto 
priestore. Pohyb tribúny nevyžaduje vodiace lišty na podlahe. Pohyb umožňujú polyamidové kolieska 
s polyuretánovou bandážou v pojazdoch tribún.  Tribúna disponuje kovovým bočným odnímateľným  
zábradlím s náterom, ktorý sa zhoduje s náterom konštrukcie tribúny.  Schodisko je podsvietené LED 
osvetlením so stmievaním. Motor má označenie CE. Najnižšia hodnota akustickej izolácie celej 
podlahy teleskopickej tribúny je 25 dB. 
 

Konštrukcia tribúny  je z kvalitnej ocele. Zodpovedá technickým normám predpísaným pre výrobcov 

oceľových konštrukcií a spĺňa zásady navrhovania a zaťaženia oceľových konštrukcií. Je povrchovo 

upravená kvalitným náterom, napr. práškový komaxit,  šedej farby. Konštrukcia tribúny je odolná proti 

požiaru.  

 

Minimálna úroveň štandardov: Konštrukcia  zodpovedá  platným technickým zásadám pre 

navrhovanie a zaťaženie oceľových konštrukcií.  Teleskopická tribúna je vyrobená z konštrukčnej 

ocele S235, alebo ocele ekvivalentnej kvality. Najnižšia požiarna odolnosť konštrukcie teleskopického 

hľadiska je R15.  

Koberec: Schody a jednotlivé stupne tribúny  sú pokryté  kvalitným záťažovým kobercom. 
Koberec  je odolný proti treniu, má vysokú triedu požiarnej odolnosti  a vysokú absorpciu zvuku. Je 
k dispozícii vo viacerých farebných variantoch. 
 
Minimálna úroveň štandardov: záťažová trieda  koberca je najmenej 32, trieda odolnosti koberca proti 
treniu je najmenej 3,  koberec má  len obmedzený príspevok k ohňu v kategórii Cfl S1 a hodnota jeho 
akustickej izolácie je najmenej 20 dB. K dispozícii je najmenej osem farieb kobercov príslušnej kvality.                                                                                                            
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Divadelné kreslá: Počet divadelných kresiel je 117. Konštrukcia kresiel je z kvalitného kovu a je 
povrchovo upravená napr. práškovým komaxitom vo farbe zhodnej  s farbou konštrukcie tribúny. 
Kreslá majú sklopné operadlá a drevené podrúčky  z masívu. Ukotvené sú do čela stupňa tribún. 
Kreslá sú osadené v deviatich radách tribúny po 13, a to po 7 kusov naľavo a po 6 kusov napravo /z 
pohľadu od javiska kinosály/. Sklápanie sedačiek je s minimálnymi až nulovými nárokmi na manuálnu 
činnosť obsluhujúceho personálu. Rozmery divadelných kresiel  vyhovujú konštrukčnému riešeniu 
tribúny. Osová vzdialenosť sedadiel je cca 525 mm, hĺbka otvoreného sedadla: 740 mm, hĺbka 
zavretého sedadla: 400 mm, výška sedenia: 450 mm, výška sedadla: 950 mm. Čalúnenie kresiel je 
z kvalitného, hustého, svetlostáleho a vysoko oderu odolného polyesterového materiálu, s možnosťou 
výberu z viacerých farieb, a to v niekoľkých farebných odtieňoch. Horľavosť materiálu  čalúnenia 
kresiel je znížená. Sedadlá aj operadlá sú vystlané molitanom so zníženou horľavosťou, s dlhou 
životnosťou s vysokým komfortom sedenia.  Kreslá sú významným  príspevkom ku skvalitneniu 
zvukovo-izolačných vlastností kinosály. Jednotlivé rady kresiel a jednotlivé kreslá sú očíslované.    

 
Minimálna úroveň štandardov- počet kresiel: 117, rozmery kresiel cca: osová vzdialenosť sedadiel:  
525 mm, hĺbka otvoreného sedadla: 740 mm, hĺbka zavretého sedadla: 400 mm, výška sedenia: 450 
mm, výška sedadla: 950 mm. Kreslá sú ukotvené do čela stupňa tribún. Kreslá majú sklopné operadlá 
a drevené područky  z  masívu. Činiteľ zvukovej  pohltivosti neobsadených kresiel je min. D. 

 
Odolnosť látky čalúnenia kresiel proti oderu podľa skúšky MTD Martindale je rovná alebo vyššia ako 
100 000 cyklov oderu;  
hustota látky čalúnenia  kresiel je najmenej  240 g/m2;  
svetlostálosť čalúnenia kresiel podľa svetelnej stupnice  je vyššia ako 4; 
najnižšia hodnota odolnosti proti treniu je 4. 
V ponuke sú najmenej  tri farby látky čalúnenia, pričom každá z nich má  min. štyri farebné odtiene.  

 
Hustota molitanu sedadla je v rozpätí od 51,0 kg/m3 do 60 kg/m3; tvrdosť pri stlačení na 40%  je 
v rozpätí od 5,3 do 6,7 kPa; pevnosť v ťahu je 85 – 95 kPa;  
Hustota molitanu operadla je v rozpätí od 41,0 kg/m3 do 49,0 kg/m3; tvrdosť pri stlačení na 40% je 
v rozpätí od 4,7 do 5,7 kPa; pevnosť v ťahu je 85 – 95 kPa;  
Molitany sedadla aj operadla majú  zníženú horľavosť. 

 
Súčasťou dodávky tovaru sú aj: náklady na dopravu, montáž na mieste dodania,  zaškolenie 
obsluhujúceho personálu, návod na použitie a výpočtová statická správa. 
 
Výpočtová  statická  správa obsahuje: popis konštrukčného systému, údaje o akosti materiálu, údaje 
o zaťažení, výpočtové modely reakcie, deformácie, vnútornej sily, posudok prierezu z hľadiska 
pevnosti, posudok prierezu z hľadiska požiarnej odolnosti. 
Posudok je vypracovaný s využitím: 

- EN 1990 – zásady navrhovania konštrukcií 
- EN 1991-1- 1 Zaťaženie konštrukcií, časť 1-1, Vlastná tiaž a užitočné zaťaženie 
- EN 1991-1-2  Zaťaženie konštrukcií časť 1-2 Všeobecné zaťaženie – zaťaženie konštrukcií 

vystavených účinkom požiaru 
- EN 1993-1-1 – navrhovanie oceľových konštrukcií – časť 1-1 Všeobecné pravidlá a pravidlá pre 

pozemné stavby 
- EN 1993-1-1 – navrhovanie oceľových konštrukcií – časť 1-2 Všeobecné pravidlá – navrhovanie 

konštrukcií pre účinky požiaru 
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Príloha č.2 Kúpnej zmluvy 

 

TECHNICKÝ LIST 
/vzor/ 

 

Názov zákazky: Teleskopické hľadisko Veritas 

Výrobca: / výrobca tribúny, výrobca kresiel ak relevantné/:  

  

Technický a funkčný popis tovaru / rozmery tribúny v rozloženom stave, rozmery tribúny v zloženom stave, 

spôsob ukotvenia tribúny v zloženom stave, preukázanie pohybu tribúny bez vodiacich líšt na podlahe, 

bezpečnostné prvky, stabilizačné prvky hľadiska v rozloženom stave, bočné prekrytie, bočné odnímateľné 

zábradlie, technický/materiálový popis, vizualizácia alebo popis koliesok umožňujúcich pohyb konštrukcie 

v podjazdoch tribún, materiálový popis/list preglejky použitej na podesty;  popis tribúny - rady, počet 

a usporiadanie kresiel, ukotvenie kresiel, rozmery kresiel, sklápanie operadla, podrúčky, schodisko, materiálové 

riešenie prekrytie stupňov tribúny a schodov, zvukovo-izolačné vlastnosti, materiálové riešenie konštrukcie 

tribúny,  popis prechodu na balkón, požiarna odolnosť konštrukcie tribúny, osvetlenie schodiska, technické 

riešenie ovládania hľadiska a i./.  

 

Technický a funkčný popis kresiel /materiálové riešenie konštrukcie kresiel, farebné riešenie povrchu 

konštrukcie kresiel, technické vlastnosti molitanu sedadiel, technické vlastnosti molitanu operadiel, požiarna 

odolnosť molitanov, materiálové riešenie podrúčok, technické vlastnosti čalúnenia, farebné riešenie čalúnenia 

kresiel, zvukovo-izolačné vlastnosti kresiel a i./ 

 

Technický a funkčný popis koberca /technické a materiálové vlastnosti koberca, zvukovo-izolačné vlastnosti 

koberca, farebné riešenie koberca/ 

 

Prílohy technického listu:  

1. Technický výkres / schéma čelného pohľadu na tribúnu s uvedením rozmerov tribúny  

2. Technický výkres / schéma bočného rezu s uvedením rozmerov a usporiadania stupňov tribúny 

a vizualizácia bočného odnímateľného zábradlia 

3. Technický výkres/schéma tribúny v zloženom stave/nákres so znázornením ukotvenia tribúny.   

4. Technický list/schéma kresiel/fotodokumentácia: 3D zobrazenie kresla v rozloženom stave s rozmermi,  

zobrazenie kresla v zloženom stave s rozmermi, zobrazenie kresla v stave zloženej tribúny, zobrazenie 

ukotvenia kresla do čela tribúny 

5. Technické listy a iné doklady, preukazujúce splnenie minimálnej úrovne štandardov pre jednotlivé 

fyzikálne, materiálové, resp. funkčné vlastnosti tovaru ako celku a aj sledovaných prvkov, ktoré boli na 

výrobu tovaru použité, a to:   

- Technický list alebo ekvivalent LED osvetlenia schodiska 

- Technický list, vyhlásenie o zhode, resp. ekvivalent, preukazujúci, že motorizovaná časť tribúny je 

certifikovaná  CE v zmysle príslušných právnych noriem a schéma umiestnenia motora 

- Certifikát alebo Vyhlásenia o zhode konštrukcie tribúny s EN 1090-1, s EN 1090 – 2, s EN 1090 – 3, s EN 

1991- 1 - 1; s EN 1993-1-1, s EN 10219-1, s EN 15048-1;         

- Vyhlásenie  o zhode s EN 730831 /Požiarna bezpečnosť stavieb – zhromažďovacie priestory/ ; 

- Technický list alebo ekvivalentný doklad preukazujúci, požadované technické parametre koberca podľa 

EN 1307 /záťažová trieda/, podľa EN 13 501 – 1/odolnosť koberca proti ohňu/, podľa EN ISO 105 –X12 

/metóda určovania odolnosti koberca voči treniu/ a podľa ISO 140 – 8 /metóda merania zvukovej 

izolácie/; 

- Vzorkovník farieb koberca;  

- Certifikát, odborný posudok meraní, resp. výpočtov, alebo technické listy na preukázanie 

požadovaných zvukovo-izolačných vlastností podlahy teleskopickej tribúny 

- Vyhlásenie o zhode/parametroch podľa  EN 12 727. 

- Certifikát o posúdení  zvukovej pohltivosti neobsadených kresiel 
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- Technický list látky čalúnenia kresiel s uvedením oderu podľa MTD skúšky podľa EN ISO 12947– 2, 

hustoty látky, hodnoty svetlostálosti  podľa EN ISO 105 – B02 a odolnosti proti treniu podľa EN ISO 

105-X12;   

- Vzorkovník farieb látky čalúnenia 

- Technický list molitanu sedadla a technický list molitanu operadla s uvedením hustoty podľa EN ISO 

845, tvrdosti molitanu pri stlačení na 40% podľa EN ISO 3386-1, pevnosti v ťahu podľa EN ISO 1798 

a na preukázanie zníženej odolnosti proti ohňu podľa skúšobnej metódy EN 1021-1, a/alebo 1021-2. 
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Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy  

 
 

ZOZNAM  SUBDODÁVATEĽOV 

 
 
Uchádzač:..........................................................., so sídlom ..........................................................., 
  
IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v  zákazke na dodávku tovaru -  predmet zákazky: 
 

„TELESKOPICKÉ HĽADISKO VERITAS“ 
 

 nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená 

neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas 

plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) 1 

 budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:  

 

     podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 
 

..................................................%, t. j. ........................................................€ bez DPH 
 
 

5. navrhovaní subdodávatelia2 

Obchodné meno Sídlo IČO Kontaktná osoba 

    

    

    

 
 

    predmety subdodávok: 2 

Obchodné meno 

subdodávateľa 
Predmet subdodávky 

Výška subdodávky 

(v %) 

Výška subdodávky  

(v €) 

    

    

    

 
 

Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f)  zákona a má oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 
subdodávateľ plniť. 

 
 

V ........................, dňa............................ 

 

     ................................................................................... 
                                                      meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu  

 

 

 

1 Nehodiace sa prečiarknite 

2 Použite koľkokrát je potrebné 
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. NÁVRH  NA PLNENIE  KRITÉRIA   

URČENÉHO  VEREJNÝM  OBSTARÁVATEĽOM  NA  HODNOTENIE  PONÚK 
v zákazke na dodanie tovaru: 

„TELESKOPICKÉ HĽADISKO VER!ITAS“ 
 
 

 

Uchádzač:  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena 

 
 

 
 
 
PONUKA: 
 

Názov kritéria 
Ponuka na plnenie 

kritéria 

Doplňujúca 

informácia 

Cena za celý predmet zákazky 

 

 

...................      Eur 

Cena bez 

DPH 

 

 

...................      Eur 

DPH 

 

 

....................     Eur 

Cena s DPH 

 
 
 
 
 
                                                                                      .................................................................... 
                                                                                                           podpis uchádzača 
 
 
 
 

 

 

                                                 
3Nehodiace sa prečiarknuť 
4Nehodiace sa prečiarknuť 

Je uchádzač platcom DPH? ÁNO3 NIE4 
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